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В сучасному розумінні вебсайт – це сукупність програмних, 
інформаційних, а також медійних засобів, логічно пов’язаних 
між собою [1]. 

Зараз сайти активно використовуються у повсякденному житті 
для багатьох функцій, наприклад, для реклами продукції, послуг, 
ідей. Існують інтернет-магазини та дошки оголошень для прода-
жу-купівлі товарів. Для масових заходів, благодійних організацій, 
новинних порталів сайти є необхідним засобом надання інфор-
мації та реклами. Для корпорацій та фірм сайт є віддзеркаленням 
їхньої успішності та засобом надання послуг [2].

Існують такі види сайтів [3], як:
Сайт-візитка – це простий, односторінковий сайт, який містить 

інформацію про компанію. Зазвичай вміщує в себе загальну ін-
формацію про власника і інформацію для контактів, не вдаючись 
в подробиці.

Сайт компанії – це багатосторінковий сайт, який детально роз-
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повідає про послуги, каталог товарів, історії і контактах компанії. 
По факту виконує функції офісу компанії в режимі онлайн.

Промо-сайти використовуються для швидкого поширення ре-
кламних акцій компанії, для реклами подій, концертів, благодій-
них заходів або ж для швидкої реклами послуг, товарів та брендів. 
Зазвичай такі сайти виконуються з використанням великої кілько-
сті графіки та відео.

Інтернет-магазини та дошки оголошень. Такі сайти ство-
рюються для продажу багатьох або декількох категорій товарів  
з можливістю замовлення, оплати та доставки товарів. Дошки 
оголошень є схожими, але товари та послуги виставляються від 
фізичних чи юридичних осіб.

Портали та блог. Це ресурси, на яких можна розміщувати ін-
формацію різних видів, найчастіше про новини.

Благодійні – це сайти, які безкоштовно надають інформацію 
та можливість нею ділитися (як от «вікі»), або сайти, які надають 
безкоштовні сервіси, що пов’язані з благодійністю.

Сайти оформлюють в різних стилях, в залежності від потреб 
замовника.

У класичному [4, 5] оформленні зроблено багато сайтів, оскіль-
ки він підходить багатьом компаніям, як, наприклад, салон краси, 
юридична компанія, виробнича фірма та інші. Цей стиль веб-ди-
зайну підпорядковується певним нормам: структура побудована 
за допомогою колонок; назва та логотип знаходяться у верхній ча-
стині сторінки; кольорова гамма стримана і гармонічна, а якщо у 
компанії розроблена власна айдентика, то використовуються фір-
мові кольори; мала кількість графіки, анімації та відео; стримані 
та елегантні шрифти.
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Рис. 1 Приклад плаского дизайну сайту

В основі плаского дизайну (Рис. 1) лежить двовимірний (2д) про-
стір. Важливу візуальну роль відіграють суцільні кольорові фони, 
графічні елементи без тіней, текстур та інших ефектів, які надають 
глибини, як для 3д. Значна роль відводиться типографіці, є контраст-
на кольорова палітра, використовують великі фото, ілюстрації та ві-
део, але в міру.

Головна особливість стилю мінімалізму — це простота і лако-
нічність, де нічого не повинно бути зайвого. Інформативність про-
являється не в кількості елементів, а на акцентуванні головного  
в декількох елементах. Наприклад, текст скорочують до кількох фраз 
чи замінюють на відео, іконки тощо. Кількість елементів зводиться 
до мінімуму. Це стосується всього: від структури сайту до вибору 
шрифтів. У цього стилю широка сфера застосування: так оформлю-
ють інтернет-магазини, головні сторінки, сайти малого чи середньо-
го бізнесу. Для великого бізнесу цей стиль рідко підходить.
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Для стилю грандж (Рис. 2) характерними є розмиті, нечіткі 
лінії, потертості, неохайні, потерті текстурні фони, відчувається 
брутальність та епатажність. Цей стиль є творчим, часто вико-
ристовує темні, натуралістичні відтінки кольорів, є елементи ес-
тетики урбанізму та елементи «hand-made». Використовуються 
гротескні шрифти з ефектами потертості, розмитості, неохай-
ності та інше. Те саме стосується і текстур, які імітують камінь, 
графіті, тканину денім, бумагу та інше. Цільовою аудиторію є ті, 
хто цінує крафтове ремесло. Така естетика орієнтується в першу 
чергу на молодь.

Рис. 2. Приклад сайтів в стилі грандж

У стилі ретро (або вінтаж) обов’язково використовуються еле-
менти, які були поширеними у минулому (Рис. 3). Це може бути 
яскрава графіка поп-арту другої половини ХХ століття, старо-
винні «літописні» буквиці, королівські вензеля або геральдичні 
символи. Як ефекти часто вживаються зістарені, вицвілі, потерті 



112

Рис. 3 Приклад дизайну сайту в ретро стилі

текстури, півтони, які немов вигоріли на сонці або потьмяніли під 
впливом часу. Відповідно, використовують шрифти від справжніх 
готичних до майстерно стилізованих під минулі епохи. Кольоро-
ва палітра пастельна та стримана, використовується ч/б та сепія. 
Такий стиль сайту підходить для творчих людей, продавців анти-
кваріату, букіністів, а також тим, чий бізнес є сімейною справою і 
який має багатолітню історію.

Основою ілюстративного (мальованого) стилю є унікальна ав-
торська графіка, яка виконана вручну або в цифровому середо-
вищі. Саме на ній робиться головний акцент. Ця стилістика має 
найбільший емоційний вплив, де кожний елемент є творчим ві-
дображенням автора. Таке оформлення підходить для творчих 
людей, індустрії краси, різноманітних дитячих студій, невеликих 
онлайн-магазинів, сайтів невеликих компаній та інше.
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З вищесказаного можна зробити висновок, що дизайн сайту 
підбирається в залежності від вимог та потреб замовника, і на да-
ний момент існує достатня кількість варіацій, аби підібрати вда-
лий варіант та рішення.
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